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Шановний Іване Івановичу

На виконання вимог ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» направляю 
Вам інформацію про стан підліткової злочинності та результати діяльності 
Могилів-Подільської окружної прокуратури за 10 місяців 2022 року для 
інформування населення району.

З метою стабілізації рівня підліткової злочинності, з урахуванням кількості 
кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, із залученням державних 
органів, які опікуються правами дітей, за участі керівників правоохоронних органів 
району керівником окружної прокуратури 22 червня 2022 року проведено спільну 
нараду з питання «Про стан протидії злочинності серед дітей, захисту прав та 
інтересів дитинства, ефективність взаємодії правоохоронних та державних органів 
спрямованих на профілактику підліткової злочинності, у тому числі, в умовах 
збройної агресії росії проти України».

Проведенню наради передувала аналітична робота стану підліткової 
злочинності на території району. зосередження інформації про дітей, які 
опинилися у конфлікті із законом, та дітей, які є внутрішньо-переміщеними 
особами. Також, для підготовки до наради витребовувалась інформація від 
правоохоронних органів, служб у справах дітей територіальних громад району, від 
органів пробації. що діють на території району.

За результатами проведення спільної наради 22 червня 2022 року підписано 
постанову якою визначено додаткові заходи до протидії злочинності серед дітей, 
захисту прав та інтересів дитинства, ефективності взаємодії правоохоронних та 
державних ор'ганів спрямованих на профілактику підліткової злочинності, у тому 
числі в умовах збройної агресії росії проти України, визначено виконавців заходів 
та терміни виконання.

Загалом, упродовж 10 місяців 2022 року прокурорами окружної прокуратури 
до суд> скеровано 14 обвинувальних актів та 1 клопотання про застосування 
заходів виховного характеру проти 12 кримінальних проваджень в минулому році 
(11 з обвинувальним актом та 1 з клопотанням про застосування заходів виховного 
характеру).
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Вивченням причин та умов, що сприяли вчиненню дітьми кримінальних 
правопорушень, установлено, що у переважній більшості вони вчинялися в денну 
пору доби та в період, коли діти не зайнятті навчанням. Середній вік порушників 
15-16 років, здебільшого це діти, котрі виховуються в неповних, багатодітних 
сім'ях, родинах з низьким матеріальним благополуччям. Усі вчинені 
неповнолітніми кримінальні правопорушення це правопорушення проти 
власності (13 крадіжок та 1 -  незаконне заволодіння транспортним засобом). Окрім 
того, установлено, що одним підлітком вчинено 3 кримінальні правопорушення, а 1 
кримінальне правопорушення вчинене внутрішньо-переміщеною особою. Жоден 
злочин на території району не вчинено неповнолітнім при наявності у нього 
судимості.

Загалом, завдяки проведеним заходам, визначених Постановою наради, 
вдалося стабілізувати ріст злочинності на території Могилів-Подільського району, 
звернуто увагу державних органів на існуючі проблеми в профілактиці 
злочинності, сгимулювано органи правопорядку на проведення превентивної 
роботи з неповнолітніми.

Працівниками Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 
вживаються певні заходи, спрямовані на виявлення причин та умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень дітьми. З цією метою проводяться перевірки за місцем 
проживання неповнолітніх осіб, які перебувають на профілактичному обліку, в 
ході яких відбуваються бесіди як з неповнолітніми та і з їх батьками. Особлива 
увага звертається на дітей з ознаками суїцидальної поведінки. Також проводяться 
профілактичні бесіди із учнями та слухачами навчальних закладів району, 
здійснюється участь у проведенні батьківських зборів та загальношкільних 
заходах, де роз'яснюється відповідальність батьків та осіб що їх замінюють за 
вчинення дітьми адміністративного або кримінального правопорушення. У вихідні 
га святкові дні працівниками поліції та служби у справах дітей територіальних 
громад району, під час забезпечення публічної безпеки та порядку піддаються 
рейдам розважальні заклади на рахунок перебування у них неповнолітніх осіб у 
пізні години без супроводу батьків або їх законних представників. З метою 
недопущення ‘продажу неповнолітнім алкогольних, слабоалкогольних та 
тютюнових виробів, ведення здорового способу житія проводилась 
роз'яснювальна робота серед працівників торгівлі щодо заборони продажу 
алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, 
роз'яснювалися наслідки порушення правил торгівлі вказаними товарами.

Працівниками служби у справах дітей, сім’ї та молоді районної військової 
адміністрації спільно з ювенальною превенцією розроблено графік оперативно- 
профілактичних заходів, щодо виявлення неповнолітніх, які схильні до вчинення 
злочинів та дорослих підбурювачів, регулювання їх соціальних відносин та 
виховання поваги до законів. Крім того, ювенальною превенцією Могилів- 
Подільського РВП спільно із представниками мульгидисциплінарної мобільної 
команди, яка діє в рамках проекту «Інтегрована підтримка через міждисциплінарні 
мобільні команди», що реалізує МВФ «Українська фундація громадського 
здоров'я» у співпраці з дитячим фондом «ЮН1СЕФ» відвідано сім 'ї внутрішньо- 
гіереміщених осіб, в яких виховуються діти, а також проводилися просвітницькі 
заходи за участю внутрішньо-переміщених дітей.

З профілактичною метою, ювенальним прокурором Могилів-Подільської 
окружної прокуратури та інспектором з ювенальної превенції Могилів- 
Подільського РВП ГУНП у вересні поточного року проведено зустріч із дітьми, які 
перебувають на обліку, під час якої обговорювались питання особливостей 
адміністративної та кримінальної відлові дальностей неповнолітніх,



наголошувалися їхні права, свободи та обов'язки, висвітлювалися сучасні підходи 
досудового розслідування кримінальних проваджень за участі дітей («зелена 
кімната», «будинок Барнахус»).

З урахуванням вподобань молоді, отримання нею інформації через соціальні 
мережі, органами правопорядку та державної влади робота спрямована на 
профілактику правопорушень висвітлюється на сторінках молодіжних пабліків.

Позитивним в діяльності органів правопорядку району є застосування в липні 
2022 року можливостей моделі Барнахус. на базі якої в порядку ст.ст. 225, 232 КПК 
України допитано двох дітей (потерпілу та свідка) під час досудового 
розслідування кримінального правопорушення сексуального характеру. 
Застосування такого проекту стало можливим внаслідок узгодженої роботи як 
прокуратури, суду та поліції так і служби у справах дітей Могилів-Подільської 
міської ради.

Могилів-1 Іодільською окружною прокуратурою в поточному році проведено 4 
перевірки щодо виконання судових рішень у кримінальних справах, а також при 
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян. Зазначеними перевірками виявлено в тому числі 
порушення, що стосуються якості профілактичної роботи з неповнолітніми, які 
вчинили кримінальні правопорушення. З метою усунення виявлених порушень 
окружної прокуратурою внесено вказівку начальникові Могилів-Подільського РВП 
ГУНП та 3 вказівки до органів пробації району. За результатами розгляду 
документи прокурорського реагування задоволено.

Направляю Вам вказану інформацію для відома та інформування населення 
району.

З повагою

керівник Могилів-Подільської 
окружної прокуратури


